Етичен кодекс за ръководители на проекти,
финансирани от ЕС
Настоящият Етичен кодекс съдържа набор от принципи и ценности, свързани с
отговорностите и професионалните практики, прилагани през целия проектен цикъл.
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Ние, като организация, ангажирана с управлението на европейски проекти, декларираме своето
намерение...
Комуникация

... да бъдем честни и последователни в действията си.
... да действаме отговорно и с уважение към всички заинтересовани страни.
... да прилагаме прозрачност в своята работа и комуникацията си с всички участващи заинтересовани страни.
... да предоставяме цялата необходима информация точно и ясно и в рамките на уговорените срокове на всички
заинтересовани страни.
... да уважаваме правото на конфиденциалност и поверителност на всички лица, участващи в дейностите по проекта,
и да използваме предоставената ни информация единствено и само за работните цели, за които е предназначена.
... да уважаваме и да не нарушаваме чуждите права на интелектуална собственост.

Качество

… винаги да се стремим към резултати с най-високо качество.
… да осигурим съответствие на резултатите от проекта със специфичните нужди на крайните ползватели/бенефициенти
на проекта.
… регулярно да следим за напредъка на проекта, особено що се отнася до предварително направените предположения
при планирането на проекта.
… да потвърдим и окажем влияние върху всички фактори, които могат да въздействат върху устойчивостта на
резултатите от проекта.
… да се придържаме към принципите на Корпоративната социална отговорност (CSR) и към Подхода, базиран на
човешките права (HRBA).

Професионализъм

... да се стремим да постигаме ефективност и ефикасност, като прилагаме методи и инструменти за управление на
проекти според конкретната ситуацията.
... да се стремим към непрекъснато усъвършенстване на своите знания и умения в сферата на управлението на
проекти.
... да сне запознати и постоянно да подобряваме придобитите знания в сферата на политиките на ЕС, техните цели,
правни документи и специфични финансиращи програми.
... да поемаме единствено ангажименти, за които имаме придобит опит и компетентност.
... да се учим от мнението на крайните ползватели на проекта, да отделяме време за самооценка и да търсим начини да
подобряваме своето представяне.
... да документираме, описваме и разпространяваме извлечените поуки и да поддържаме проектната документация в
съответствие с приложимите изисквания на съответната програма.
... да действаме като лидер.

Интереси

... да сме запознати с интересите на всички заинтересовани страни, засегнати от дейностите по проекта.
... да уважаваме различните интереси на партньорите по проекта и да дискутираме проактивно с партньорите всеки
конфликт на интереси, възникнал в консорциума.
... да насърчаваме и уважаваме формалните споразумения между партньорите в консорциума.

Отчетност

... да се стремим да поддържаме цените на услугите си достъпни за крайните потребители/клиенти, като гарантираме
прозрачност на механизмите за формиране на тези разходи.
... положеният труд за подготовка на проектното предложение трябва да бъде възнаграден, независимо от
успеваемостта на проекта.
... да отхвърляме всякаква форма на подкуп.
... да използваме средствата по проекта коректно.
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